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Načini in trendi izvrševanja kaznivih dejanj zoper premoženje se s časom spreminjajo, 
predvsem zaradi tehničnih izboljšav na področju mehanskih in elektronskih sistemov varovanj 
ter zaradi prilagajanja storilcev razmeram in potrebam na trgu, tako v Sloveniji kot v Evropi. 
 
Statistični podatki za leto 2009 na področju premoženjskih kaznivih dejanj v Sloveniji v 
primerjavi z letom 2008 kažejo manjši porast velikih tatvin, ropov in tatvin motornih vozil. 
Porast je različen glede na posamezne vrste kaznivih dejanj. Po drugi strani je v letu 2009 
opazen manjši upad kaznivih dejanj tatvin in poškodovanj tujih stvari. Kljub temu pa so  
bila kazniva dejanja, razen ropov, še vedno pod 5- oz. 10-letnim povprečjem. Pri ropih je do 
povečanja prišlo predvsem zaradi t. i. uličnega nasilja oz. uličnih ropov. Ob obravnavi prijetih 
storilcev ropov smo ugotovili, da gre večinoma za odvisnike od prepovedanih drog, 
govorimo o t. i. sekundarni kriminaliteti. Ropi finančnih ustanov niso v porastu, prav tako v letu 
2009 nismo obravnavali ropa banke. 
 
Na splošno je bilo leto 2008, kar se tiče premoženjske kriminalitete, statistično zelo ugodno in je 
bilo močno pod 5- oz. 10-letnim povprečjem. V letu 2009 pa opažamo manjši porast 
premoženjskih kaznivih dejanj. To je prisotno tudi v drugih državah EU, predvsem v državah 
Srednje Evrope, ki mejijo na vzhodnoevropske države, ki so pred leti postale članice EU. Porast 
premoženjskih kaznivih dejanj je (po analizah Avstrije in Nemčije) posledica tudi čedalje večje 
odprtosti Evrope, večjega pretoka ljudi in s tem tudi storilcev premoženjskih kaznivih dejanj. 
 
Če izvzamemo leto 2008, je bilo stanje premoženjske kriminalitete v letu 2009 glede na 
leto 2007 še vedno ugodno. 
 
 
Tabela št. 1: Pregled kaznivih dejanj (KD) zoper premoženje na območju Slovenije 
 
Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Povp. 

10 let 
KD zoper 
premoženje 

51061 55317 56338 56484 67115 65205 67941 64914 58182 59344 60190

Skupno 
število KD 

67619 74796 77224 76643 86568 84379 90354 88197 81917 
 

87465 81516

 
Iz tabele št. 1 je razvidno, da je število kaznivih dejanj zoper premoženje konstantno naraščalo 
od leta 2000 do leta 2004, ko smo zabeležili večji porast. Prvi upad števila kaznivih dejanj zoper 
premoženje pa smo zabeležili leta 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela št. 2: Nekatere vrste premoženjskih kaznivih dejanj v Sloveniji 
 
Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Tatvine 
 

21168 24326 24082 24770 28176 18644 31808 29259 27903 27519

Vlomi 
 

17038 17058 18088 18532 23957 21970 19870 19476 16174 15099

Ropi 
 

474 503 449 349 398 429 525 450 386 481 

Rop. 
tatvine 
 

58 76 78 82 83 91 107 87 106 106 

 
Iz tabele št. 2 je razvidno, da pri klasični premoženjski kriminaliteti prevladujejo tatvine, sledijo 
pa velike tatvine oz. vlomi, ropi in roparske tatvine.  
 
 
V prvih štirih mesecih leta 2010 smo beležili manjši padec skupnega števila premoženjskih 
kaznivih dejanj v primerjavi z enakim obdobjem leta 2009 in boljšo preiskanost tovrstnih 
kaznivih dejanj (letos v prvih štirih mesecih 40,2 %, v istem lanskem obdobju 32,8 %).  
 
Od premoženjskih kaznivih dejanj smo v tem obdobju beležili le porast števila ropov, največji 
upad pa je bil pri številu vlomov, kar je prav gotovo rezultat uspešnega dela policije oz. 
odkritja in prijetja več skupin in posameznikov, ki so izvrševali tovrstna kazniva dejanja. 
 
V zadnjem času obravnavamo trend izvrševanja ropov v skupinah, glede na kraj izvršitve 
ropov pa je prisoten trend uličnih ropov in ropov v trgovinah, poštah in na bencinskih 
servisih, ki jih najpogosteje izvršujejo mlajši storilci, pogosto odvisniki od prepovedanih drog, s 
čimer si zagotavljajo sredstva za njihov nakup. 

 
Za izboljšanje stanja na področju premoženjske kriminalitete oz. za preprečitev naraščanja 
tovrstnih kaznivih dejanj je Uprava kriminalistične policije GPU pripravila strategijo dela na 
področju premoženjskih kaznivih dejanj. Strategija dela določa prednostne naloge policije, 
njen cilj pa je zmanjšati število premoženjskih kaznivih dejanj oz. izboljšati njihovo preiskanost.  
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